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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC
Número: 04/2021
Data: 19 d’abril de 2021
Hora d’inici: 16:45
Hora de finalització: 18:45
Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org)

Assistents:
Joan Soler, president
Dolors Visa, vicepresidenta
Montserrat Clavell, secretària
Marta Munuera, tresorera
Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals
Núria Batllem, vocal d’Atenció a l’Associat
Elisenda Cristià, vocal de Publicacions
Pilar Campos, vocal de Comunicació
Erola Simon, vocal de Difusió
Francesc Giménez, vocal de Formació
Vicenç Ruiz, vocal de Recerca
Maria Funés, personal administratiu de l’AAC
S’excusen:
Jaume Munuera, vocal de Treball
Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional
Carla Meinhardt, vocal d’Empresa i Innovació

1. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de l’acta 03/2021.
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2. Estat dels comptes març 2021
L’estat dels comptes el dia 16 de abril de 2021 és el següent:
-

Despeses executades: 13.908,90 € de 144.900 €.

-

Ingressos rebuts: 84.044,67 € de 144.900 €.

La Sra. Marta Munuera explica que pel que fa a les despeses, encara no han
començat a entrar les del Congrés i anem sobre el previst.
Pel que fa als ingressos ja hi ha comptabilitzats dos patrocinis i les primeres
inscripcions. Pràcticament totes les quotes ja estan cobrades. Encara no s’han
començat a demanar subvencions i el Sr. Joan Soler diu que ja se’n pot començar a
demanar alguna.

3. XVIII Congrés d’Arxivística i gestió de documents de Catalunya
La Sra. Dolors Visa mostra el pressupost que ha proposat l’empresa intgrup, que
preveu 300 inscripcions i 20.000 € en patrocinis. Els patrocinis estan bastant coberts,
perquè ja en portem 18.000 €. A dia d’avui anem una mica justos d’inscripcions.
S’acorda fer una campanya a les xarxes socials per tal de captar més públic.
Es prenen els següents acords:
-

Fer les traduccions següents: del català al castellà i de l’anglès al català i al
castellà.

-

Traduir el programa (no tota la web) al castellà.

-

Fer-ne la difusió oportuna per incrementar el públic potencial i les inscripcions.

-

Penjar les ponències al web en versió original.

-

La ponència inaugural s’emetrà en obert pel nostre canal de youtube i per l’ICA,
que farà difusió de la xerrada i del congrés.

La Sra. Dolors Visa també explica que la inauguració serà en modalitat semipresencial
a l’Ajuntament de Sant Cugat, amb un aforament màxim de 50 persones (pendent de
les mesures del Procicat), i la clausura a l’Arxiu Nacional de Catalunya, també en
modalitat semipresencial, amb un aforament màxim de 100 persones (pendent de les
mesures del Procicat)
La Sra. Pilar Campos diu que ja té les dades de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat per al datathon i demà tindrà les de l’Arxiu Comarcal de la Conca de
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Barberà. Diu que les dades que té de moment cal tractar-les prèviament per poder fer
el datahton. Es farà a través de la plataforma kaggle. Està pendent, junt amb el Sr. Eloi
Puertas, de crear la pàgina web específica per al datathon. S’acorda atorgar un premi
de 1.000€ (en un val) al guanyador del datathon.
El Sr. Vicenç Ruiz explica que el programa del Congrés ja està pràcticament tancat i
que la cloenda ja està confirmada. El Sr. Joan Soler diu que cal preveure intervencions
d’empreses i institucions.

4. Situació de la DaDa i Lligall
La Sra. Elisenda Cristià explica que hi ha hagut una renovació del consell de redacció
de la DaDa, que queda composat de la següent manera:
-

Sra. Elisenda Cristià

-

Sr. Sergi Borrallo

-

Sr. Aniol Maria

-

Sra. Anna Esteve

-

Sra. Anna Gironella

-

Sra. Montse Pallàs

-

Sr. Alexis Serrano

També s’han reformulat les seccions de la DaDa, que queden de la següent manera:
-

Articles setmanals.

-

L’Actualitat

-

ArxiRuta

-

Conversem d’arxius amb...

-

Secció ICA

-

Arxivers pel món

-

Xarxes socials

Com que aquesta setmana la DaDa fa 3 anys, es publicaran un seguit d’articles en
dies consecutius (20-23 d’abril).
Pel que fa a la revista Lligall, presenta la relació d’articles del número 44. Es preveu la
sortida per la Setmana dels Arxius, tot i que potser va una mica just de temps i és
posterior.
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S’acorda ampliar-ne la tirada a 1000 exemplars, per l’augment de socis i sòcies i
perquè l’any anterior va anar una mica just.
La Sra. Elisenda Cristià informa que pel que fa als números digitalitzats que mancaven
a Racó, Artyplan els ha digitalitzat sense cost per a l’AAC. S’acorda incloure aquesta
empresa com a col·laboradora del Congrés.

5. Estat sumari de les vocalies
Secretaria
La Sra. Montserrat Clavell explica com s’ha plantejat amb l’empresa vocdoni
l’assemblea extraordinària d’estatuts i la prova de votació electrònica. Hi ha un pla b
per si falla tècnicament la plataforma jitsi per l’assemblea.
Pel que fa a les eleccions, la Sra. Erola Simon demana com es fa la difusió oportuna.
S’acorda publicar al web la proclamació de les candidatures i el projecte presentat.
Atenció als associats
La Sra. Núria Batllem pregunta si les altes noves de socis i sòcies que hi ha hagut són
gràcies a la campanya permanent de socis. La Sra. Maria Funés diu que no acaba de
funcionar, perquè la informació sobre cursos sol arribar abans per la via de les xarxes
socials que pel mailchimp de l’AAC, i llavors queden poques places per a oferir.

6. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes

Moviments de socis

Altes: 11
Baixes: 0
Canvi de condició: 1
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A les 18:45 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.

Montserrat Clavell i Pons

Joan Soler Jiménez

La secretària

El president
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